


Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk 
 - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury 

Informacji Przestrzennej 
 w ramach RPO WD 2014-2020 

Wydział Geodezji i Kartografii 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 



Geoportal Dolny Śląsk uruchomiony został w 2012 roku. 
 

Obecnie prezentowanych jest 46 kompozycji mapowych, 

 w tym 11 jako moduły zamknięte (dostępne na hasło). 
 

 
 

Liczba odwiedzin na Geoportalu Dolny 
Śląsk 

Rok Liczba odwiedzin 

2012 6 048 

2013 45 096 

2014 76 432 

2015 99 553 

2016 122 134 

2017 

(do 04.09) 
79 343 

  

średnia dzienna z wszystkich lat: 206 

średnia dzienna z roku 2016: 335 

średnia dzienna z części roku 2017:    370 

 
 
 



Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa 
Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

 w ramach RPO WD 2014-2020 
 

2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, 2.1 E-usługi publiczne  
 

Kwota dofinansowania: 11 798 153,85 zł  
Wartość całego projektu: 13 880 181 zł  

(udział własny 2 082 027,15 zł) 
 

 
 

Podmiotami realizującymi projekt są: 
 

• Wydział Geodezji i Kartografii 
• Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 

• Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu 
 



• MODUŁ STATYSTYCZNY, który oprócz gotowych prezentacji statystycznych, będzie 
umożliwiał tworzenie własnych map tematycznych w postaci np. kartogramów, 
kartodiagramów w oparciu o dane tabelaryczne. Będzie to bardzo przydatne 
narzędzie do prezentacji danych statystycznych w odniesieniu np. do gmin czy 
powiatów. 

Dzięki dofinansowaniu Geoportal Dolny Śląsk czekają zmiany, które widoczne 

będą w zakresie funkcjonalności oraz w dostępie do 

 nowych danych tematycznych dla naszego województwa. 

NOWE FUNKCJONALNOŚCI: 



• APLIKACJA MOBLINA na systemy operacyjne iOS i Android, 
dzięki której będzie można korzystać z większości funkcji 
Geoportalu Dolny Śląsk np. na tablecie lub smartfonie.  

• INNE FUNKCJONALNOŚCI (usługi):  

 zgłaszania uwag np. dotyczących jakości czy aktualności 
publikowanych na geoportalu danych,  

 zamawiania on-line danych z Wojewódzkich Baz Danych, 
 zgłaszania nieprawidłowości w działaniu urządzeń 

melioracyjnych będących na utrzymaniu DZMiUW.  



 
Geoportal Dolny Śląsk będzie miejscem, gdzie po zatwierdzeniu 
prezentowany będzie Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Dolnośląskiego, a także plany urządzeniowo-rolne gmin. 

 
 
 
 
 
 

NOWE  MODUŁY MAPOWE 



1. Baza Aglomeracji Ściekowych  
2. Baza Lokalnych Grup Działania 
3. Baza Ochrony Przyrody 
4. Baza „Piękna Wieś Dolnośląska”  
5. Baza mienia wojewódzkiego 
6. Baza rzemieślników  
7. Projekty związane z bezpieczeństwem  
8. Służby i zjawiska związane z bezpieczeństwem 
9. Baza Melioracji 
10. Moduł Edukacji, Moduł Ochrony Zdrowia  
11. Baza Obiektów Kultury i Sztuki 
12. Turystyka piesza i wspinaczka górska 
13. Obwody łowieckie 

14. Trasy turystyczne dla niepełnosprawnych 
15. Turystyka konna  
16. Turystyka zimowa  
17. Turystyka wodna  
18. Turystyka podziemna 
19. Szlaki kulturowe i szlaki tematyczne 
20. Trasy rowerowe  
21. Ochrona powietrza  
22. Obiekty agroturystyczne 
23. Regiony fizyczno-geograficzne Polski  
24. Produkty regionalne  
25. Zagrody edukacyjne  

 

Moduły opublikowane 

Moduły opublikowane zamknięte 

Moduły w trakcie opracowania 

NOWE  MODUŁY MAPOWE 

 Pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii opracują w ramach projektu 
wiele nowych kompozycji tematycznych dla województwa dolnośląskiego, które 
będą dostępne na geoportalu, będą to m.in.: 



 Moduł mapowy „Aglomeracje ściekowe”, zawiera granice aglomeracji 
ściekowych, lokalizacje oczyszczalni ścieków oraz przebieg kanałów tranzytowych. 
Moduł będzie cyklicznie aktualizowany w oparciu o akty ustanawiające kolejne 
aglomeracje ściekowe. 

 



 Moduł mapowy „Ochrona przyrody” prezentujący wybrane formy ochrony 
przyrody w województwie dolnośląskim. 
Na mapie zostały pokazane parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, 
pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej oraz obszary Natura 2000. Poprzez 
narzędzie identyfikacja można uzyskać informacje na temat danego obiektu. 



 Mapa prezentująca „Lokalne Grupy Działania” na Dolnym Śląsku. Lokalna 
Grupa Działania (LGD) jest rodzajem partnerstwa terytorialnego, tworzonego zwykle na 
obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora 
publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru 
wyznaczonego granicą gmin członkowskich.  



 Mapa prezentująca wyniki konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”, który ma 
na celu wyłonienie i promowanie najlepszych działań i przedsięwzięć zrealizowanych 
na terenach wiejskich, ma także inspirować i stworzyć płaszczyznę wymiany 
doświadczeń. Konkurs organizowany jest w IV kategoriach: Najpiękniejsza Wieś, 
Najpiękniejsza Zagroda, Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi, Najlepszy Start w 
Odnowie Wsi. Przyznawana jest również nagroda specjalna. 



 Mapa „Mienie Województwa” prezentująca nieruchomości gruntowe we 
władaniu Województwa Dolnośląskiego. 



 Moduł mapowy „Obwody łowieckie” prezentujący przebieg granic 
obwodów łowieckich na terenie Dolnego Śląska. Dane mają charakter poglądowy  
i służą do celów weryfikacyjnych (ustalania granic pomiędzy obwodami 
łowieckimi). 



 Mapa „Obiekty agroturystyczne i Zagrody edukacyjne” przedstawiająca 
lokalizację 97 obiektów agroturystycznych, które zostały laureatami wojewódzkiego 
konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne, oraz działające na terenie 
Dolnego Śląska Zagrody Edukacyjne. 



 Mapa „Podziemne trasy turystyczne” przedstawiająca lokalizację obiektów 
turystyki podziemnej na Dolnym Śląsku. Są to kopalnie, sztolnie, jaskinie oraz 
podziemne trasy turystyczne udostępnione do zwiedzania przez turystów. 



Dziękuję za uwagę 

geoportal.dolnyslask.pl 




